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Verslag ALGEMENE vergadering van
donderdag 7 februari 2019
Aanwezige
bestuursleden

Vanlangendonck Achille, Reniers Erwin, Hendrickx
Freddy, Steurs Jules, Mattheus Chiel

Afwezige
Bestuursleden

Tollet Erwin (Familiale redenen)

Aanwezige
effectieve leden

Tollet Dirk (BCC), Leribaux Alain (BSH),
Engelbosch Francis (CAS), Sergeys Luc (DJ),
Versonnen Paul (DNH), Vos André (DZB),
Valvekens Emiel (HHM), Mertens Johnny (KKB),
Wollanders Frank (KOT), De Brier Roger (KVDB),
De Vries Stijn (NRB), Vansteenkiste Jozef (PDH),
Vangoidsenhoven Walter (SMP), Vanderplas Marc
(WWW)

Afwezige effectieve Stroobants Danny (BCV), Billiard Christiane (BLL),
leden
Van Bael Marcel (BHM), De Greef Geert (DBL),
Borgers Johan (DBL), Sempels Pieter-Jan (HKT),
Herroelen Johan (KNB), Douaglin Eric (KOT2),
Declercq Tim (PAR), Tooth Luc (ROZ), Blockmans Chris
(TB)
Volmachten

- Van Bael Marcel (BHM) Volmacht gegeven aan
Mertens Johnny (KKB).
- Tollet Erwin (Bestuurslid KVGL) volmacht
gegeven aan Reniers Erwin (Bestuurslid KVGL)

In totaal waren er 14 effectieve leden (van de 25), 2 volmachten en 5
bestuursleden aanwezig.
In totaal zijn er dus 21 stemgerechtigden
Koninklijk Verbond voor Golfbiljart Leuven vzw. Maatschappelijke zetel: Kapellelaan 11 – 3012 Wilsele
Gerechtelijk arrondissement Leuven. Ondernemingsnummer 414 935 91

KONINKLIJK VERBOND
GOLFBILJART LEUVEN vzw
SECRETARIAAT:
Reniers Erwin – Mechelsesteenweg 562/2 – 3020 Herent.
 : 0498/63.59.68.

1. Er was de vraag om naar 14 ploegen in ERE afdeling te gaan, in bijlage van de bundel
die iedereen heeft gekregen had de secretaris een voorlopige reeksindeling gegeven
aan de hand van het klassement dat momenteel was (na speeldag 16 in ERE en
speeldag 17 in alle andere afdelingen.
• Er was de vraag van BHM om met hun 2e ploeg in 1ste-afdeling te starten, dit werd
helaas negatief bevonden en zij zullen dus in 2e-afdeling moeten starten.
• DWL is een club uit het Verbond VGTO dat graag bij KVGL wil aansluiten, ook zij
hadden gevraagd om meteen in 1ste-afdeling te mogen starten. Dit werd echter
negatief bevonden.
• De reeksindeling is als volgt momenteel:
ERE
1ste
2e
3e
1
VDB
BLL2
DZB
KKB2
2
PDH
DNH
PAR
VDB5
3
HKT
VDB3
HHM2
SMP4
4
BSH
VDB4
BCC
WWW2
5
HHM
PDH2
SMP2
BCV
6
NRB
KOT
DNH2
KKB3
7
DBL
KKB
ROZ
CAS
8
VDB2
WWW
TB
BLL4
9
BLL
DJ
DWA
PAR
10
SMP
DBL3
SMP3
BCC2
11
DBL2
PDH3
KNB
PDH4
12
BHM
BLL3
KOT2
ROZ2
13
BSH2
HKT3
BHM2
DWA2
14
HKT2
NRB2
DWL
/
• De in groen gedrukte ploegen zijn stijgers, de in het rood gedrukte ploegen zijn
dalers, de in het oranje gedrukte zijn nieuwe ploegen.
• Dit kan helaas nog veranderen, zo kan het zijn dat er nog meerdere ploegen
omhoog gaan als er ploegen moesten wegvallen.
• Indien er ploegen van naam zouden veranderen mogen deze in dezlefde reeks
blijven spelen (is al beslist geweest op een vorige vergadering).
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2. Er was de vraag van PDH binnen gekomen om de laatste speler aanwezig te laten zijn
ten laatste om 00h00 in plaats van 23h30 zoals het nu is.
• Dit werd positief onthaald om spelers die met een late shift staan op hun werk
toch nog de kans te geven te kunnen biljarten op een ontspannen manier zonder
stres.
• Van deze regel mag geen gebruik gemaakt worden als men dubbel wil spelen,
indien men dubbel speelt blijft het 23h30.
• Is enkel van toepassing als het spel stil ligt en moet wachten op de laatste speler,
anders mag hij binnenkomen zolang het de match nog bezig is.
• Indien de match vroegtijdig stil ligt doordat iedereen snel gespeeld heeft zal dit
moeten vermeld worden in het vakje met opmerkingen bij de elektronische
wedstrijdbladen.
3. Er was een vraag van HKT binnen gekomen om de wedstrijden op vrijdag te laten
starten om 19h30 in plaats van 20h00.
• Dit werd negatief onthaald.
• De wedstrijden blijven zoals het nu is aanvangen om 20h00.
• Als reden gaven de aanwezige clubs volgende punten:
- Mensen werken vaak nog tot 18h00.
- Te druk verkeer op een vrijdagavond.
4. De vraag vanwege het KVGL bestuur ten opzichte van BSH en VDB met de vraag
waarom zij wel een wedstrijd uitgesteld hebben en anderen dat niet mochten.
Dit terwijl er eerder beslist geweest om het uit stellen af te schaffen omdat er in het
verleden door bepaald ploegen te veel misbruik is van gemaakt.
Zij hebben als reden opgegeven dat de week er na toch een vrije speeldag was in ERE
en het maar om een bekerwedstrijd ging.
5. Op vraag van BGB moesten wij enkele mogelijke verbeteringen voorstellen aan de
clubs en hun mening vragen.
• 5.1 Strafpunt in het bos enkel nog gebruiken indien strafpunt 1 & 2 reeds bezet
waren.
- Dit werd positief onthaald.
- Er kwam daarop weer de vraag waarom strafpunt 4 & 5 niet mochten gebruikt
worden.
- De secretaris zal dit navragen op de vergadering van BGB op zaterdag 23
februari 2019 en nadien de clubs hiervan inlichten.
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•

•

5.2 In plaats van 8 kaders naast de vliegkader en naast de grote kader om deze
terug te brengen naar 4 kaders.
- Dit werd negatief onthaald en moet volgens de clubs blijven zoals het nu is.
- De secretaris zal dit ook zo meedelen aan BGB.
- Aangezien de vijslijn wordt doorgetrokken tot aan de vliegkader werd er
voorgesteld om daar een kader van te maken en dan de binnenkader af te
schaffen, zo creëert men wel een iets grotere kader en een iets kleinere
kader. De secretaris zal ook dit voorleggen aan BGB.
5.3 Wat wel al definitief is het seizoen 2019-2020 is dat de vijslijn zal
doorgetrokken worden tot aan de vliegkader.
- Al wat onder deze lijn (richting de aanval) zal moeten gerold worden, ook al
ligt men uit de grote kader.
- De spelreglementen zullen hieromtrent worden aangepast door BGB.
- Er werd dan wel voorgesteld om de vijslijn als kader te gebuiken.
- Er werd dan ook voorgesteld om de driehoek te vrwijderen.
- Afbeelding zonder driehoek:
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- Afbeelding als men van de vijslijn een kader zou maken:

•

- Dit zal voorgelegd worden aan BGB door de secretaris, hij zal nadien de clubs
op de hoogte houden.
5.4 BGB zal vanaf dit seizoen een Beker van België inrichten voor verbondsploeg,
wat houdt dit in:
- Ploegen mogen samengesteld zijn door spelers van verschillende clubs
(binnen eenzelfde verbond).
- Zal gespeeld worden op zondag namiddag in een lokaal naar keuze (wel mede
te delen bij de inschrijving)
- Men mag zelf een naam kiezen voor de ploeg.
- De vraag was er of dit in BGB of clubkledij moest gespeeld worden, althans
wat de voorronde betreft. Voor de finale was iedereen ervan overtuigd dat
dit wel nodig was. De secretaris zal ook di voorleggen aan BGB en nadien alle
clubs op de hoogte houden.
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•

-

5.5 Voor de beker van Leuven heeft het KVGL bestuur eens samengezeten met
het bestuur van het verbond GEOZ en iets nieuws uitgewerkt om wat meer
afwisseling te creëren.
- Zie afbeelding als voorbeeld:

- Dit werd positief door onthaald door alle clubs, behalve de clubs uit EREafdeling.
- Er werd vanuit ERE afdeling gevreesd dat het te laat zou gedaan zijn, hierop
werd gereageerd dat de 30 sec regel beter zou moeten toegepast worden.
- We zullen deze spelmethode toepassen in 1ste, 2e & 3e afdeling en na het
seizoen 2019-2020 evalueren.
• 5.6 Voor de aansluiting van een nieuwe speler zal alles digitaal verlopen vanaf het
seizoen 2019-2020.
Men zal voortaan de identiteitskaart moete uitlezen via een kaartlezer.
Er kwam de vraag van SMP of dit ook zou kunnen via de app “Its Me”, hier was nog
niets van vermeld.
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-

Van zodra BGB klaar is met de digitalisering van alles zullen de clubs verwittigd
worden.
- Het voordeel van deze digitalisering is dat er geen schrijffouten meer zullen zijn in de
namen van de spelers.
- Iedereen zal overal hetzelfde spelersnummer hebben.
6. Varia
• 6.1 Er was gevraagd van PDH om in ERE afdeling terug te gaan naar het oude
systeem van puntentelling in de wedstrijden niet meer elke manche een punt
zoals het nu is.
- Dit werd negatief onthaald en het systeem van elke manche een punt zal
behouden blijven.
• 6.2 Er werd gevraagd van WWW om bij testwedstrijden enkel spelers te laten
spelen die minimum 11 wedstrijden gespeeld hebben tijdens het seizoen te laten
deelnemen aan deze wedstrijden.
- Dit zal lichtelijk aangepast worden en zal zijn dat enkele de spelers die de
meeste wedstrijden hebben gespeeld mogen deelnemen aan testwedstrijden.
- Dit zal voor aanvang gecontroleerd worden door de secretaris, hij zal ook aan
de ploegen die een testwedstrijd dienen te spelen meedelen wie zij mogen
opstellen.
- Indien er een speler niet kan van de spelers die zijn voorgesteld door KVGL zal
deze een bewijs van afwezigheid moeten afleveren en zal de secretaris
meedelen wie de volgende speler is die in aanmerking komt.
- Dit om plotse versterking tegen te gaan.
• VDB vroeg om eventueel ploegen van 5 spelers in plaats van 6 spelers om zo het
late uur in te perken.
- Dit werd negatief onthaald.
• Er werd ook voorgesteld om de belle te laten spelen op 1-1, dit werd ook negatief
onthaald.
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Einde vergadering 22h03

Opgemaakt in opdracht van het bestuur van KVGL te Herent op 08 februari 2019.
De Voorzitter,
Vanlangendonck Achille

De Secretaris,
Reniers Erwin

Koninklijk Verbond voor Golfbiljart Leuven vzw. Maatschappelijke zetel: Kapellelaan 11 – 3012 Wilsele
Gerechtelijk arrondissement Leuven. Ondernemingsnummer 414 935 91

